Chile – stabil demokrati fr självständigheten.
Några problem:
 Nästan helt beroende av kopparexport.
 USA-ägd
 Jorden var starkt koncentrerad i ägandet.
Valet 1964:
Kristdemokraten Eduardo Frei mot Marxisten Salvador
Allende.
Allende Socialism och en total omvandling av samh.
Frei inom marknadsekonomins ramar så skulle samh
reformeras.
Reformer under Frei:
Koppargruvorna delägande Chile och USA.
Utbildning av de fattiga.
Jordreformlagen 1967.
Problem för Frei:
Vänstern ”Halvmesyr!”
Fackföreningsrörelserna krävde löneökningar och strejkade.
Högern ”Vad ska ni på mina privilegier att göra?”

Presidentval 1970:
Chile i kaos, ”inte en dag utan strejk”
Allende vinner med 36, 3 % mot högerns 34,9 %,
Kristdemokraterna fick 27 %.
Allende hade inte parlamentariskt majoritet, men väljer ändå
att se sig som segrare i valet.
Allende President:
Kastar sig rakt in i radikala reformer.
”Samhällsägda Sektorn” – skapades.
Banker nationaliserades.
Jordreformen fördjupades.
Kamp mot bourgeosin och ”imperialistiska storföretag”.
Skapandet av en klassallians mot dessa element i samhället.
Saknar militärens stöd.
Saknar stora delar av Folkets stöd.
Saknar internationellt stöd från främst
USA, största handelspartnern.

Första tiden som President;
Sänker arbetslösheten till 4 %
Snabbar på jordreformen.
Problem:
Utan parlamentets stöd nationaliseras näringsliv.
Radikala vänstern vill gå ännu snabbare fram.
Fler jordockupationer och strejker.
Allende tvingas ge efter för krav från arbetare att
nationalisera fler industrier än vad som var tänkt. Annars
aldrig folkligt stöd för socialiseringen.
Alltså POPULISM.
I och med detta tappar han stöd från Högern.
Börjar motarbeta Allende.
USA efter en nationalisering av all kopparindustri 1971:
Internationella krediter stoppas. Allende för ek problem.
Stöd till Allendes fiender.

Urartningsfasen:
1972 Strejker mot regeringen växer till gatudemostrationer
och reella oroligheter.
I okt 72 generalstrejk mot regeringen.
I parlamentsvalet i mars 1973
Socialisterna 44 % av rösterna.
En majoritet av Chilenarna röstar alltså inte för fortsatt
socialism.
För att kunna avsätta presidenten krävs enligt
konstitutionen 2/3 majoritet i parlamentet och det fick man
alltså inte.

Nu återstår tyvärr bara militärkuppen.
11 September 1973:
Pinochet och hans generaler tar makten genom att bomba
presidentpalatset.
Allende mördas och en ytterst brutal militär regim tar
makten i Chile.
Mellan 5000 och 15 000 dödas under kuppens första
månader.
USA och CIA ger militärt och finansiellt stöd till Pinochet.
Försvaret blir ”Inget mer Kuba”.

Chile under Pinochet:
Brutalt förtryck. Hundratusentals tvingas fly landet.
Ekonomiska reformer:
Chicago Skolan:
Neoliberal ekonomisk politik.
Ingen statlig inblandning.
Tolerans mot hög arbetslöshet.
Konkurrens, vinnare och förlorare.
Inga fackföreningar
Pengar och vinst är allt.
Staten ska inte stå i vägen för ekonomin men ska brutalt slå
ner allt möjligt gnäll med väldigt brutala metoder.
Svinet lyckas!
Ekonomiskt så får man rätsida på landet.
Fria val i Chile 91.

